Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2

__________________
Váš dopis značky / ze dne
4.11.2015

Naše značka
VFN/24478/2015

Vyřizuje / linka
Mgr. Korbová

V Praze, dne
25.11.2015

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dobrý den,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha
2 (dále jen „VFN“), obdržela dne 4.11.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“),
ve které VFN žádáte o poskytnutí informace týkající se nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi:
1) Kterým právním předpisem se nemocnice řídí v souvislosti s nahlížením do zdravotnické
dokumentace, občanským zákoníkem nebo zákonem o zdravotních službách (zejména s ohledem
na ust. § 2648 odst. 2 občanského zákoníku vs. ust. § 65 odst. 1 zákona o zdravotních službách)?
VFN postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., v planém znění, zákonem č. 89/2012 Sb.,
v platném znění a s vnitřními předpisy VFN.
2) Změnil se postup nemocnice v souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace v
návaznosti na vydání stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2015 z června tohoto
roku?
Postup se nezměnil.
3) Jakým způsobem nemocnice postupuje v případě, že osoba určená pacientem žádá o nahlédnutí
do zdravotnické dokumentace, ve které jsou obsaženy údaje týkající se třetích osob (např.
umožňuje nemocnice nahlédnutí bez souhlasu těchto třetích osob, údaje o třetích osobách se
začerní, zakryjí apod., nahlédnutí se umožní, aniž by byl souhlas třetích osob získáván nebo se
jakkoliv zakrývaly údaje o třetích osobách)?
VFN postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., v planém znění, zákonem č. 89/2012 Sb.,
v platném znění a s vnitřními předpisy VFN. Osobní údaje o třetích osobách v zásadě nejsou
zpřístupněny.
4) Má nemocnice vytvořenou vnitřní směrnici/pokyn apod. týkající se nahlížení do zdravotnické
dokumentace?
Ano, VFN má vypracován pracovní postup pro nahlížení do zdravotnické dokumentace.
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5) Má nemocnice vytvořenu vnitřní směrnici/pokyn s ohledem na ust. § 101 občanského zákoníku?
Ne, nemocnice nemá vypracovánu směrnici s ohledem na ust. § 101 občanského zákoníku.
6) Jakým způsobem nemocnice postupuje v případě, že má být zasaženo do integrity člověka
neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo
způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví (viz ust. § 101 občanského
zákoníku).
VFN postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., v planém znění, zákonem č. 89/2012 Sb.,
v platném znění a s vnitřními předpisy VFN.
7) Které zákroky považuje nemocnice za zásahy do integrity prováděné způsobem zanechávajícím
trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho
život nebo zdraví? Máte vytvořeny např. seznamy zákroků, kdy se zákrok hlásí soudu nebo je
posouzení případu ponecháno na ošetřujících lékařích?
Posuzuje ošetřující lékař.
8) Které osoby nemocnice považuje za osoby neschopné úsudku podle ust. § 101 občanského
zákoníku? Má nemocnice stanoveno, že osobou neschopnou úsudku je např. pouze osoba v
bezvědomí, osoba s omezenou svéprávností, osoba po vážném úrazu hlavy apod. nebo je
posouzení ponecháno na ošetřujících lékařích?
Posuzuje ošetřující lékař.

S pozdravem
Kamila Korbová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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